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مقدمه
امروزه با پیشــرفت علم و فناوري، افزایش ســطح دانــش و مهارت هاي ارتباطي به 
عنوان دو جزء الینفک از یكدیگر قلمداد مي شــوند، در راســتاي ایجاد ارتباط در عصر 
اطالعات، اینترنت مناســب ترین و در عین حال کم هزینه ترین راه ایجاد ارتباط تعاملي به 
شــمار مي رود، وب به عنوان اصلي ترین رابط اینترنت به منظور تبادل اطالعات در دنیاي 

مجازي به کار مي رود.
لذا براي بهره گیري مؤثر از اینترنت و ارتباط با آن بهتر اســت خود را به علم طراحي 

صفحات وب و وب سایت مجهز نماییم.
در این کتاب ســعي شده اســت مراحل طراحي یک وب سایت به طور خودآموز و با 
بیان بســیار ساده آموزش داده شود، اما مسلمًا از اشتباهات احتمالي مبرا نخواهد بود، لذا 
از خوانندگان گرامي این کتاب خواهشمندم اینجانب را از نظرات ارزشمند خود بهره مند 

نمایند تا در چاپ بعدي کتاب نسبت به اصالح آن اقدام شود.

مؤلف




